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Masz pytanie? Forum użytkowników razem ze 210 tys. społecznością są doskonałym
źródłem wiedzy i dla nowych i doświadczonych użytkowników. Śmiało, zadaj najtrudniejsze
pytanie, społeczność czeka, by zobaczyć, co zamierzasz zrobić ze swoją stroną opartą na
Joomla!

Chcesz pokazać swoją nową witrynę opartą na Joomla? Śmiało, mamy na forum sekcję p
oświęconą nowym stronom
.

Chcesz się przyłączyć?

Jeśli myślisz, że praca z Joomla! jest zabawą, zaczekaj dopóki nie zaczniesz nad tym
naprawdę pracować. Pasjonujemy się pomaganiem Joomla!. Użytkownicy przechodzą do grupy
współpracowników, by stać się członkami wspólnoty aktywnie biorącymi udział w tworzeniu
Joomla!. Jest wiele dróg dzięki którym możesz wspomóc rozwój Joomla!:
- Przedstaw wiadomości o Joomla!. Opublikujemy każdą wiadomość o Joomla! w naszym
Portalu aktualności
. Jeśli masz jakieś informacje dotyczące Joomla! i chcesz się podzielić nimi ze społecznością,
wyślij Twoją krótką opowieść, artykuł, ogłoszenie lub omówienie
tutaj
.
- Zgłoś błędy i propozycje nowych cech na stronie trackers . Aby poznać bliżej szczegóły,
jak obsługujemy raporty o błędach, przeczytaj
Zgłaszanie błędów i problemów
.
- Wyślij łatkę, by stworzyć nowe zachowanie Joomla! lub naprawić błąd. Przeczytaj Nadsył
anie łatek - wskazówki
, aby się dowiedzieć, jak przygotować przesyłkę.
- Zajrzyj na fora programistów i podziel się swoimi pomysłami, jak usprawnić działanie
Joomla!. Jesteśmy zawsze otwarci na sugestie, chociaż sceptycznie podchodzimy do sugestii
bez znajomości kodu.
- Dołącz do którejś Grupy Roboczej Joomla i wnieś do społeczności Joomla! Twoją
osobistą, specjalistyczną wiedzę. Więcej informacji o różnych grupach można znaleźć na
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stronach:
- Communications Working Group
- Development Working Group
- Documentation Working Group
- Extension Directory Editors
- Sites and Infrastructure Working Group
- Translations Working Group

To jest wszystko, co musisz wiedzieć, jeśli chciałbyś dołączyć do wspólnoty rozwijającej
Joomla!. Na stronie Contribute to Joomla znajdziesz więcej sposobów.
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